
Hurra! Så åbner vi atter 
Vinterpaladset: 8. juni
Der skal være to meter mellem hvert medlem, så tag øjemålet med
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Dengang der måtte være trængsel i Vinterpaladset - fra dåben i oktober 2019. 

Bombizz-tid 
fastholdes 
Flere medlemmer har 
spurgt om det er muligt at 
udvide åbningstiden.

Begrundelsen er, at når 
mange er hjemme fra 
arbejde, vil der være flere 
som bader.

Pylonerne ved ind-
kørslen til Sydmolen kan 
åbnes af Laugets medlem-
mer med bombizz mellem 
klokken 4 og 10.

Bestyrelsen har vendt 
det med Havnen og hav-
nechef Anders Söderberg 
melder tilbage:

- Vi kan se på statistik-
ken via vores overvåg-
ningskameraer, at der 
ikke er ekstra trafik, og 
derfor mener vi ikke, der 
er grund til at ændre.

Ventelisten 
vokser fortsat
Medlemslisten er om-
vendt proportional med 
vandstanden i Øresund:

Vanddybdeformand 
Thøger ›Skjalden« John-
sen har været til en ekstra 
MUS-samtale med Høv-
dingen, fordi vandstanden 
er faldet betragteligt.

Det har foreløbig ikke 
givet positivt resultat.

Med hensyn til venteli-
sten, så kan Overbestyrer 
Jess »Støvsugeren« Ger-
strøm melde om fortsat 
stor interesse:

- Der er lørdag 9. maj 
61 på ventelisten. Så det 
ser for første gang siden 
2008 ud til, at vi ikke kan 
tilbyde alle optagelse, 
siger han.

Bestyrelsen afgør det 
primo september.
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I en tid med kaos og 
usikkerhed er det dejligt, 
at kunne genskab lidt af 
roen:

 Vinterpaladset genåb-
ner mandag 8. juni.

Det er muligt efter rege-
ringens genåbningsplan, 
som blev præsenteret 
torsdag 7. maj og nu er 
fulgt op med retningslin-
jer.

Men der er dét hensyn 
at tage, at der fortsat skal 
være to meter mellem 
os, så det gør, at du selv 
skal bruge øjemålet - og 
at nogle kan risikere at 
måtte stå uden for et kort 
øjeblik til der igen er 
plads.

Maks fem på broen
Da de to meter fortsat 
gælder, ændrer Bestyrel-
sen ikke på begrænsnin-
gen med maksimalt fem 
på badebroen ad gangen.

- Det går fint med at 
overholde begrænsnin-
gen og derfor mener 
vi heller ikke, det bli-
ver svært med at holde 
afstand i Vinterpaladset, 
siger Høvding Erling 
Madsen.

Hovedrengøring
For at du kan vende til-
bage til et helt rent hus, så 
har Lauget en aftale med 
et rengøringsfirma, som 
vil foretage en hovedren-

gøring i nær fremtid.
Og når vi genåbner, vil 

der være håndsprit.

Travle pligthuggere
Pligthuggerudvalget har 
haft travlt:

Der er netop kommet en 
ny dør, hvor du skal huske 
at løfte op i håndtaget, når 
du skal låse.

- Vi arbejder også på at 
få sommerens oliering af 
gulvet rykket frem, så dét 
også er på plads inden 
genåbningen, oplyser 
Pligthuggerassistent 
Flemming Voss.

Og så kan du på næste 
side læse om en ny bade-
måtte.
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Hvad 
gør vi 
nu?
Generalforsamling:  
To muligheder

Foto: Jesper Alstrøm

Hvad gør vi med general-
forsamlingen?

- Der intet, Bestyrelsen 
hellere ville end kunne 
give et klart svar på! lyder 
det fra Høvding Erling 
Madsen.

Regeringens seneste 
udspil fra i torsdags 7. maj 
gav ikke den store åbning:

Næste udvidelse per 8. 
juni er fra forsamlinger på 
10 til 30-50, og da vi plejer 
at være op mod 150 til en 
generalforsamling, ser det 
ikke ud til at være lige op 
over, at det bliver muligt.

To løsninger
Bestyrelsen ser derfor på 
to muligheder:

Vi følger de politiske 
udspil og ser tiden an lidt 

Aldrig er 
der badet så 
meget
Landet over vokser be-
gejstringen fortsat for at 
være vinterbader:

Vinterbaderforeninger i 
Danmark, VID, har nu 155 
medlemsforeninger med 
tilsammen 56.573 med-
lemmer.

Og de muntre helårs-
vinterbadere fra Hørs-
holm-Rungsted er med 
588 medlemmer den 12. 
største klub.

I top ligger Jomsborg fra 
Århus med 9.500 medlem-
mer, mens Det Kolde Gys 
på Amager er Sjællands 
største med 6.000 med-
lemmer.

I bund ligger Morud på 
Fyn med tre medlemmer - 
så der er store forskelle!

Kigger vi langs Øre-
sund, så ser listen således 
ud:

Charlottenlund, 3.600
Skovshoved 1.400
Vedbæk 1.121
Hørsholm-Rungsted 588
Klampenborg 510
Helsingør 450
Humlebæk 434
Espergærde 394
Skodsborg 434.

Følg med
Du bør jævnligt lægge 
vejen fordi Laugets hjem-
meside - adressen står 
nederst på denne side.

På forsiden ligger 
nyhederne i højre spalte. 
Du kan få information om, 
hvordan du gør, hvis din 
nøgle er væk, hvem der 
sidder i de ualmindelig 
vigtige udvalg etc.

Vigtige datoer 
Standerhejsning & dåb:
Lørdag 3. oktober 
- morgenmad kl. 8.15,
Vinterpaladset.

Disse to ruller ligger tål-
modigt og venter i Vinter-
paladset:

 - Men det kommer 
de næppe til ret meget 
længere, fortæller Pligt-
huggerassistent Flemming 
Voss.

De skal nemlig pålæg-
ges Sukkenes Bro og 
badebroen, så du kan gå 
skridsikkert hele vejen fra 
molen ud til de to ende-
trapper.

Sammen med Pligthug-
gerassistentaspritantelev 
på prøve Henning Peter-
sen og isbryderassistent-
aspirantpraktikant Jakob 
Grip - der har fået for-

længet sin kontrakt efter 
istidens udløb - vil han 
sørge for at den sorte 
løber rulles ud.

Og så bliver det nemt at 
holde sig på måtten.

Den sorte løber rulles snart ud på Sukkenes Bro og broen.
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Hold dig 
på måtten
Det bliver ikke svært

endnu.
Samtidig arbejder vi 

på at se på de tekniske 
muligheder ved at holde 
generalforsamlingen i en
webbaseret version:

- Det er klart, at med 
den herlige stemning, der 
plejer at være, så vil vi da 
helst mødes fysisk, siger 
Høvdingen.

Men vi skal eksempelvis 
have godkendt kontingen-
ten inden der skal betales 
i løbet af september.

Derfor kan det være, at 
en webløsning bliver ak-

tuel, hvor alle medlemmer 
med adgang til internettet 
kan deltage hvor end de 
nu sidder.

Klæder & Kåber!
Bestyrelsen er også op-
mærksom på, at vi også 
skal have fundet en løs-
ning, så vi får overrakt 25 
års Kåberne til fem med-
lemmer, og 10 års Klædet 
til 16 medlemmer.

For slet ikke at tale om 
Jens »Runerister« Hages 
spontantegninger når 
beretningen aflægges!

Middagshygge på generalforsamlingen 2019 på 
Rungstedgaard - corona kan forstyrre hyggen, så det i 

stedet bliver over internettet, vi mødes.
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